ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 94/2022
cu privire la modificarea HCL nr. 136/2021 privind aprobarea
organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului orașului Covasna, cu modificări ulterioare
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din
data de 23 iunie 2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (12),
Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului
de specialitate, avizul comisiei juridice şi pentru administraţia publică locală
apărarea ordinii publice, respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele
religioase şi alte drepturi şi avizul secretarului general al oraşului,
Luând în considerare:
- Adresa Direcţiei de Sănătate Publică Covasna nr. 3770/25.05.2022,
înregistrată la Primăria oraşului Covasna sub nr. 10277/16.05.2022;
- Adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar: Şcoala „Avram Iancu” şi
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Covasna, înregistrate la Primăria oraşului
Covasna sub nr. ad. 4110/09.09.2020;
Având în vedere prevederile:
- art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru
modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,
precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificările și completările
ulterioare;
- Anexei nr. 17 din Ordinul nr. 438/4629/2021 privind asigurarea
asistenţei
medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ
preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru
menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de
viaţă sănătos.
- Art. 129 alin. 3 lit. „c”, art. 404, art. 405, din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificări şi completări ulterioare,
- HCL 136/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna, cu modficările
ulterioare;
- art. 59 din nr. Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative – republicată;
- Ordonanță de Urgență nr. 80 din 16 iunie 2022 privind reglementarea
unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.a, alin (3) lit.c și art. 139 alin.
(1) , coroborat cu art. 5 pct. 33”ee”, şi art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și
art. 243 alin. (1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificări şi completări ulterioare,
Cu votul ,,pentru” a 12 consilieri, ,,împotrivă” - consilieri,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 – Anexa 1 – Organigrama – la HCL nr. 136/2021 se modifică conform
anexei 1 la prezenta şi se înlocuieşte cu aceasta.
Art. 2 - Anexa 2 – Stat de funcţii – la HCL nr. 136/2021 se modifică conform
anexei 2 la prezenta şi se înlocuieşte cu aceasta.
Art. 3 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul oraşului
Covasna și inspectorul cu atribuții în domeniul resurselor umane.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DR. ENEA NICOLAE

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
AL ORASULUI COVASNA,
VASILICA ENEA

